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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η σύμβαση Εν Συνεχεία Υποστήριξη –Follow on Support (FOS) των 

Αεροσκαφών Τ-6Α και του Προσομοιωτή Πτήσεων αυτών (GBTS) περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα αντικείμενα: 

α. Εν συνεχεία υποστήριξη – υπηρεσίες με εγγυημένη διαθεσιμότητα υλικών με 

χρονοχρέωση (Power By the Hour – PBH). Περιλαμβάνει επισκευή και αναπλήρωση 

των υλικών που τίθενται εκτός λειτουργίας, με τον προμηθευτή να είναι υπεύθυνος 

για τη διαχείριση, μεταφορά και αποθήκευση αυτών. Η ποσότητα των υλικών με 

υπηρεσίες χρονοχρέωσης θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται λογιστική 

διαθεσιμότητα των Α/Φ Τ-6Α μεγαλύτερη του 54% ήτοι 24 λογιστικά διαθέσιμα Α/Φ Τ-

6Α κατ’ ελάχιστο ανά ημέρα και λογιστική διαθεσιμότητα του GBTS μεγαλύτερη του 

85%, ήτοι να μην είναι «λογιστικά μη διαθέσιμο» για περισσότερες από τέσσερις 

ημέρες ανά μήνα. 

β. Τεχνική Βοήθεια: Αφορά σε υπηρεσίες technical και engineering support με 

την παροχή 1000 εργατοωρών σε ετήσια βάση κατά απαίτηση. 

γ. Βιβλιογραφία: Αφορά στην παροχή και ενημέρωση με κάθε τροποποίηση της 

βιβλιογραφίας χρήσης και υποστήριξης του Α/Φ Τ-6Α, του GBTS αυτών και του 

εξοπλισμού τους. 

δ. Πρόγραμμα δομικής ακεραιότητας (ASIP) των Α/Φ: Αφορά την εξατομικευμένη 

παρακολούθηση των Α/Φ, κατάλληλα προσαρμοσμένη στις αποστολές, 

διαμορφώσεις και γενικά στον ελληνικό τρόπο χρήσης των Α/Φ και στην ανάπτυξη 

κατάλληλου λογισμικού Επισκόπησης του Φάσματος Καταπόνησης και του 

Περιβάλλοντος Χρήσης των Α/Φ προκειμένου να παρακολουθείται η δομική 

καταπόνηση των Α/Φ. 

ε. Έλεγχος διαμόρφωσης: Αφορά την ενημέρωση για όλες τις τροποποιήσεις 

των υλικών και των μη υποστηριζόμενων υλικών (obsolete) των Α/Φ και του GBTS 

αυτών καθώς και των πολιτικών αρχών πιστοποίησης αεροπλοϊμότητας. 
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στ. Προμήθεια και επισκευή υλικών: Περιλαμβάνεται η προμήθεια και η 

επισκευή διαβαθμισμένων και αδιαβάθμητων ανταλλακτικών των Α/Φ, των 

συστημάτων τους, του επίγειου εξοπλισμού τους, καθώς και λοιπού συναφή 

εξοπλισμού καθώς και του GBTS αυτών, τα οποία είναι εκτός των υπηρεσιών με 

χρονοχρέωση (PBH) και μόνο κατά απαίτηση της ΠΑ. 

ζ. Εκπαίδευση: Αφορά την παροχή της απαραίτητης τεχνογνωσίας και την 

εκπαίδευση κατάλληλων τεχνικών της ΠΑ για την εκτέλεση οργανικού επιπέδου 

συντήρησης των Α/Φ Τ-6, των συστημάτων τους και του GBTS αυτών, πέραν του 

ήδη υπάρχοντος επιπέδου, κατ’ απαίτηση της ΠΑ. 

η. Παρακολούθηση – διαχείριση της σύμβασης: Αφορά την ενημέρωση για την 

εξέλιξη όλων των θεμάτων της Εν Συνεχεία Υποστήριξης, με την υποβολή των 

κατάλληλων περιοδικών αναφορών και ετήσιας ανασκόπησης. 
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